
Rostoucí Požadavky na Zdroje

Neustálé rozšiřování a přidávání kanálů sociálních médií také zvýšilo 
počet způsobů a prostorů pro týmy jak angažovat a zapojit do 
spolupráce fanoušky, a proto se zvyšují požadavky na zdroje o 
informacích o týmech.



Fanoušci komunikují s různými kanály 
z různých důvodů

Porozumět roli každé platformy znamená maximalizovat úspěch

Autoritativní údaje 

Uživatelé navštěvují  
Facebook pro sdílení 
zábavy a inspiraci

Zpravodajství

Uživatelé navštěvují 
Twitter, aby věděli, 
co se děje a získali 
relevantní správné 
informace

Konzument

Uživatelé 
navštěvují 
Instagram, aby 
viděli krásné 
fotografie a videa

Přístup

Uživatelé navštěvují 
Snapchat, aby se 
podívali na 
pomíjivé sdělení 
obsahu

Video hub

Ti, kteří 
vyhledávají videa 
na Youtube, 
neovlivňují 
konkrétně obsah 
navštěvovaného 
příspěvku 



Globální obrázek
Nejoblíbenější sociální sítě po celém světě

hodnocení č. 1 hodnocení č. 2



Kanály sociálních médií mají výrazné 
a odlišné uživatelské základny

použití více platforem

lidé začínají používat 
více sítí sociálních    

médií

používání dle platformy

využívání sociálních 
médií online v celé 
dospělé populaci 



Posunout na vyšší úroveň
Klíče k vytváření sociálních aktiv, které pohánějí angažovanost a hodnotu

• zvyšujte přístup k týmu

• zvyšujte počet živých přenosů pokud je to možné – včetně internetového vysílání

• Snažte se lépe poznat a pochopit vaše fanoušky z platformy, kterou využívají (jejich zájmy/životní styl mimo basketbalu)

• vytvářet příležitosti, které snižují závislost na události – zdůrazňujte obsah nebo příběh 



Cesta k zákazníkovi / k fanouškovi



Cesta k zákazníkovi / k fanouškovi

Fáze 1.: Magic fanoušek
Předtím, než něco koupím

Fáze 3.: Reakce zákazníka po nákupu / ÚčastFáze 2.: Obchod / Účast / nákup

Zdroje spojené s utkáním 

• Nákup během utkání v 
hale

• TE Resale (prodej na 
facebooku)

• Přemýšlí o nákupu  

• Prodej přes wifi registrace

• Welcome
• T1 Intro
• T2 - Změna za 

upselling (prodejní 
technika, kdy prodejce 
přiměje zákazníka 
nakupovat dražší 
předměty, upgrady 
nebo další doplňky, 
aby se pokusil o 
dosažení ziskovějšího 
prodeje)

• Měsíčně
• e novinky
• top nabídky

• Současné trendy

Zdroje nespojené s utkáním 

• Grassroots

• Mládež/kempy

• Týmový obchod / 
maloobchod

• Spolupráce na prodeji 
výrobků partnerů klubu 
Nákup během utkání v hale

• NBA

• StubHub (nákup a prodej 
vstupenek na sportovní akce 
a koncerty po celém světě)

Zdroje spojené s 
digitálním připojením 

• Zákazníci správce účtu

• digitální účastníci (e-
mailová kliknutí)

• pozápasový T1

• Pozápasový T2

• pozvat na tour
• „Rozbor“ utkání

• pravděpodobně 
zanikne

digitální účastníci

• ti, co se vracejí 

• pokud nic nekoupí:

• prosím kontaktovat 

Před a po utkání 





Po návštěvě utkání, po nákupu: 

• Komunikace po plánované návštěvě:
• Fast Break

• Poděkování /registrace

• Přednostní příjezd na první utkání

• Částečné zvýhodnění 
• Před příjezdem

• Doplňky

• Zmeškání utkání

• Sezónní vstupenky (STH)
• Poděkování / potvrzení

• Vstupní informace

• STH zmeškané utkání

• Měsíční STH enews
• Kreativní recenze



Jak se zaměřujeme na budoucí upsells:

• Kdo se kvalifikuje do plánu upsell: 
• Zákazník se vstupenkou do horních pater
• Častí zákazníci sedící v blocích 4 a 5
• Zákazníci sedící na velkých zápasech v křeslech
• Zákazníci, kteří se poprvé registrovali na wifi v hale
• Zákazníci, kteří si koupili vstupenku na 1 utkání
• Skupiny
• Zákazníci, kteří se dostali do vyšší třídy nebo nakupují na 

trhu (například na StubHub)
• Zákazníci, kteří přeprodali vstupenku
• Přehodnocení zákazníků sedících v blocích 4-6 systémem 

CRM

• Odhadovaný segment potenciálních zákazníků: 500-1.000
Formuláře vyplní: 25-50

Poznámka: CRM umožňuje lépe třídit důležité informace o zákaznících a zároveň efektivněji 
vyhodnocovat obchodní aktivity společnosti. Zkratka CRM vychází z anglického názvu Customer
Relationship Management.



PRODUKT



M O B I L N Í  A P P



- Mobil - první zkušenost
- Fast Break Vstupenka
- Magic Money
- Věrnostní Program 



Zákazníkova cesta

Vypracujte multikanálovou 
komunikační strategii v 
partnerství s oddělením 
prodeje vstupenek, vedoucí ke 
změně kvality myšlení 
zaměstnanců tak, aby měli na 
mysli komplexní cestu 
zákazníka, na jejímž konci je 
zakoupení permanentky na 
celou sezónu. 



Vítejte 



E.novinky

96.000 předplatitelů  



Využívání    STH App

využívá aplikaci       řeší vstupenky   vstup přes mobil   nakupuje v obchodě   vrací vstupenky    objednává jídlo nebo nápoj



• Co to je:
• Magic Money můžete získat dvěma způsoby:
• V závislosti na Vaší držbě jako držitele sezónní 

permanentky můžete získat Magic Money jako 
součást vašich výhod.

• Můžete také získat Magic Money při výměně 
vstupenek na utkání, které nemůžete navštívit.

• Můžete utratit Magic Money výhradně 
prostřednictvím aplikace na spoustu věcí:

• Získat lepší místa k sezení 
• Zakoupit další vstupenky na utkání 
• Navštívit Magic obchody a trhy 
• Zakoupit jídlo a nápoje
• Zakoupit Magic oblečení



2018-19 SEASON PASS

22 GAMES

$499 only

Promo Code: FASTBREAK

BUY NOW

Fast 
Break

Pass



Fast
Break
Pass

Jak to funguje

Step 1: Purchase your Fast Break Pass online. Available 
for Florida residents only.

Step 2: Register your pass through the Official Orlando 
Magic Mobile App. Once registered, we'll email 
you with key registration details.

Step 3: Scan your mobile pass for admission to Amway 
Center on game day.

Step 4: Receive your seat location via the app 15 minutes 
prior to tip-off. Be sure to arrive to the arena on 
time to guarantee your seat location.

Step 5: Enjoy the game and go Magic!

https://www.nba.com/magic/app/


Esport je tady….



• Esport: Videohry jsou nejrychleji 
rostoucím sportem. Nejúspěšnější  
a nejlepší hráči videoher mohou 
nyní vydělat miliony dolarů ročně   
v tomto sportovním odvětví, 
známém také jako pro-gaming .....

• Je to nejrychleji rostoucí sport na 
světě (labroots.com)

• Esport bude v letošním roce 
sledovat 380 milionů lidí na celém 
světě, z toho tvoří 165 milionů 
zasvěcených fanoušků Esportu
a 215 milionů příležitostných diváků.         
V roce 2018 se předpokládá, že 
sportovní odvětví Esportu bude 
generovat příjmy ve výši 905 milionů 
dolarů a dosáhne přes                        
1 miliardu dolarů v příštích dvou 
letech (světové ekonomické fórum)



Esport je tady….



Jak tento „průmysl“ funguje:

Zjednodušený přehled ekosystému Esports

Týmy Utkání Liga/
Turnaje

Platformy Fanoušci

Využijte esporty jako marketing pro 
rozšíření zhodnocení vašeho produktu

Rozvoj esportu a propagace Značky a inzerenti

Použijte esporty jako komunikační 
kanál, abyste oslovili své publikum

Investoři

Investoři chtějí růst ekosystému 
s cílem zvýšit návratnost investic



Město Austin ve státě  
Texas investovalo 10 
milionů dolarů do 
výstavby největšího 
stadionu v zemi pro 
odvětví Esportu.  Součástí 
dohody s ESports Venues
je převedení 9.300 
čtverečních metrů 
prostoru ke stavbě 
největšího stadionu v zemi 
pro soutěže ve videohrách. 



Věděli jste .....

• „Svět se mění a vy musíte být krok před změnami“

• „V současné době připravujeme studenty na pracovní místa, která dosud neexistují“

• „Deset nejlepších pracovních míst roku 2010 v roce 2004 neexistovalo“

„Pouze ti průměrní jsou vždy na svém vrcholu“ - Jean Giraudoux

- „Did You know“ – YouTube Video




